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Interviu cu P�rintele Iustin 
 

 
- P�rinte, o mare problem� a traiului 

trupesc pe care-l promoveaz� civiliza�ia de azi 
este desfrânarea. Se încearc� s� se spun� c� e 
normal� aceast� patim�. In ce const� r�utatea 
ei? 

- Desfrânarea e patim�. Este o deviere 
de la normal. 

Desfrânatul este un om îndobitocit, redus 
doar la trup, un om v�duvit de s�n�tatea 
sufletului, care ajunge s� le judece pe toate dup� 
patima sa. El nu are o viziune curat� asupra 
lumii, amestec� în toate p�catul, întinarea, 
mintea sa e întunecat� de patim�. Oamenii 
ace�tia sunt o pacoste pentru societate. 

Cel mai grav este c� acum foarte mul�i se 
încurc� în astfel de lucruri de la vârste fragede, 
de la 12-14 ani, lucru la care contribuie din plin 
societatea, �coala, televiziunea, educa�ia de 
ast�zi. �i ajunge a�a s� se netrebniceasc�. s� nu 
mai fie în stare s� intre pe f�ga�ul firesc al 
existen�ei, s�-�i întemeieze o familie, s� se 
încadreze normal în societate. Patima 
desfrân�rii nu �ine numai de trup, ci altereaz� 
cumplit �i mintea, aduce devieri de 
comportament, anomalii în gândire. De aceea 
oamenii ace�tia ajung ni�te rata�i, marginaliza�i. 

Cei ce se întineaz� cu aceast� patim� din 
tinere�e se îmboln�vesc adesea de nu mai pot da 
na�tere la copii... Al�ii nasc copii bolnavi, cu 
malforma�ii, cu deficien�e psihice. Toate acestea 
pentru c� p�rin�ii, la rândul lor, nu sunt s�n�to�i 
�i nu pot da na�tere la copii s�n�to�i. 

Dar nici c�s�toria nu le merge bine. 
Intervin o sumedenie de probleme pe care nu 
sunt în stare s� le dep��easc�. Datorit� acestei 
patimi so�ii nu se pot în�elege bine între ei, nu 
pot pune bazele unei leg�turi normale, nu pot 
întemeia un c�min, o via�� a�ezat�... 

- Dar lumea de azi nici nu vrea s� aud� 
c� desfrânarea e p�cat. Trebuie s� intr�m în 
Europa, s� ne aliniem la standardele lor de 
via��. 

- Nu intrarea în Europa este o cauz� 
pentru toat� decaden�a asta moral�, ci este 
stric�ciunea general� pe care o urm�resc ei cu 
popoarele. Ei �tiu c�, luând bunul moral al unui 
popor, îl po�i st�pâni, îl po�i manevra cum vrei. 
Nu mai a�a se explic� �i faptul corup�iei de 
aproape o sut� de ani. Încearc� s� înl�ture 
morala cre�tin�, fiindc� cre�tinis mul biruie�te 
toate for�ele; este singura for�� din popor care 
poate rezista tuturor încerc�rilor diavole�ti. Nu 
intereseaz� atât de mult intrarea noastr� în 
Europa, noi am fost întotdeauna în Europa. 
Suntem în Europa, dar valorile noastre care se 
opun la toate interesele lor diavole�ti, acesta 
este punctul principal. Intrarea noastr� în 
Europa ar fi un medicament pentru toat� 
stric�ciunea asta occidental�. 

Ei pe noi nu ne pot privi. Ca diavolul, nu 
pot suporta t�mâia; de aceea se �i tulbur� ei. La 

noi, la români, se mai men�ine cât de cât 
mireasma ortodoxiei, pe când ei au fost inunda�i 
de mahomedanism, budism, protestantism; au 
f�cut un terci pe care vor s�-l implanteze �i în 
p�r�ile r�s�ritului, impunându-ne nou� c� nu 
intr�m în Europa dac� nu facem una, alta...Nu 
pot s� suporte mirosul de t�mâie al Bizan�ului 
ce a mai r�mas la noi. Un sectant, de pild�, 
venit din Germania în România la studii a 
urm�rit mai ales s�rb�torile acestea frumoase 
din România, în special cele ale sfin�ilor din 
Moldova, care este într-o continu� pr�znuire. 
Tocmai fenomenul acesta l-a urm�rit. Concluzia 
care a fost? Dac� noi, românii, r�mânem la ceea 
ce avem noi acum, nu vom intra în Europa �i, 
dac� vom intra în Europa, nu vom mai avea 
ceea ce avem. Deci acesta este scopul: s� ne 
cure�e, s� ne scoat� din temelie toat� structura 
noastr� ortodox�, care a fost o mare piedic� 
pentru occidentali. Pentru c� occidentalii nu 
în�eleg fenomenul acesta al ortodoxiei, al tr�irii, 
al vie�ii duhovnice�ti. Ei de la ra�iune nu mai 
coboar� la inim�. Occidentalul întâi trebuie s� 
în�eleag� ca s� cread�, ori r�s�riteanul ortodox 
tr�ie�te ca s� în�eleag�. Deci aceasta este 
deosebirea la ora actual�. Ei nu pot în�elege 
cum suntem noi popor �i latin, �i ortodox. Tot 
fenomenul acesta al corup�iei este dirijat din 
exterior ca s� nu ne men�inem la via�a noastr� 
spiritual�, s� ne îndobitoceasc�, s� fac� din noi 
o mas� de manevr�. Asta urm�resc ei prin 
alcool, prin droguri, prin televiziune. O 
societate, dimpotriv�, trebuie s� ocroteasc� 
omul, s� aib� legi speciale pentru a-l men�ine 
cât mai s�n�tos; s� aib� oameni care s� 
realizeze ceva, nu s� fac� o turm� de dobitoci, 
dup� cum urm�resc ei. 

- P�rinte, nu suntem accepta�i dac� nu 
suntem deacord cu homosexualii, spre exemplu. 
Îi putem accepta? 

- Ace�tia  sunt  ni�te  oameni   bolnavi,  
denatura�i. 

Dumnezeu ne-a l�sat legile firii; înc�lcarea 
lor duce la o stare de boal�. Cum ia na�tere 
aceast� deviere de comportament? Apare în 
zonele de jos ale societ��ii, la copiii str�zii, la 
cei ce duc o via�� de mizerie, nefericit�, 
abandona�i de societate. In mizeria �i-n 
decaden�a lor ajung la absurditatea acestui p�cat 
�i tr�iesc din el, în aceasta-�i mai g�sesc 
"alinare", apoi nu se mai pot controla. De la ei 
se împr��tie aceast� molim� �i La cei din jur. 

Dar în Occident abera�ia aceasta vine de la 
traiul bun. de la lux. de la via�a f�r� de 
Dumnezeu. Materialismul, via�a trupeasc�, 
senzual�, axarea pe bun�stare p�mânteasc�, 
toate acestea îi arunc� pe oameni în 
anormalitate. Nu mai simt pl�cere pentru ceea 
ce e firesc, normal, natural, nu se mai 
mul�umesc cu ce le-a dat Dumnezeu, ci caut� cu 
nesa�, în starea lor de r�zvr�tire împotriva 
Creatorului lor, destr�b�larea, excentricitatea. 

-  O alt� problem� o prezint� casele de 
toleran��. Cene pute�i spune în aceast� privin��? 
Pot fi ele legalizate? 

-  Aceasta a fost dintotdeauna o 
problem�. Ca �i avorturile, e un p�cat cu care se 
confrunt� societatea: dar nu poate fi legalizat. 
Asta ar însemna s� se dezvolte în voie. 

Oricum exist�, chiar �i în afara legii, dar 
nu trebuie acceptat, s� nu ridic�m fapta aceasta 
la rang de normalitate. 

Societatea trebuie s� promoveze, s� 
impun� valorile autentice, s� dea un ton s�n�tos 
vie�ii �i s� dezr�d�cineze neghinele, 
stric�ciunile ce afecteaz� bunul mers al vie�ii. 

In nici un caz nu trebuie s� primeasc� f�r� 
judecat� orice stric�ciune moral� sau de alt� 
natur�. 

Biserica are porunci clare de la Dumnezeu. 
Ea nu poate accepta p�catul în nici un chip. 
Dac� urm�re�te binele oamenilor trebuie s� le 
dea norme drepte de comportament, nu trebuie 
s� accepte nici o intruziune ce contravine cu 
înv���turile ei dumnezeie�ti. Ar trebui ca 
Biserica s� aib� un cuvânt de spus în aceast� 
privin��, pentru c� e cea mai în m�sur� s� o 
fac�. Are aceast� sarcin� de la Dumnezeu, de a 
�ine lumea pe calea cea dreapt�, de a o îndrepta 
cumva spre mântuire, nu spre pierzare, spre 
nimicire. �i cred c� la noi. în România, p�rerea 
Bisericii nu poate fi desconsiderat�. Cine poate 
da r�spunsuri, rezolv�ri mai potrivite la aspecte 
concrete de via��, de comportament decât 
Biserica, p�str�toarea înv���turilor s�n�toase 
date de Dumnezeu, de Mântuitorul Hristos, �i a 
tradi�iilor str�vechi mo�tenite de la P�rin�ii 
no�tri? 

- P�rinte, �tiin�a �i mentalitatea 
contemporan�, ca o motivare a p�catelor 
trupe�ti, spun c� în om exist� un instinct trupesc 
ce �ine de fire �i trebuie satisf�cut, c� e normal 
s� fie satisf�cut. 

- Tocmai   dimpotriv�,   pornirile   
acestea   trebuie st�pânite, educate, altfel care e 
deosebirea dintre om �i animal? S� se 
c�s�toreasc� omul, s�-�i fac� o familie, s�-�i 
aib� femeia sa �i, a�a, în marginile acestea date 
chiar de Dumnezeu �i pe care �i firea le cere. s�-
�i împlineasc� aceast� nevoie, nu în afara 
normalului, nu s�-�i fac� de cap. S�-�i aib� so�ia 
lui �i s� se mul�umeasc� cu ea. 

Acestea sunt nevoile trupe�ti reale ale 
omului �i a�a sunt ele împlinite. Neastâmp�rul 
celor deprava�i - asta-i nebunie, nu lucru al firii. 

Apoi, aceast� nevoie fireasc� a trupului are 
�i o finalizare concret� - na�terea de prunci. 
Pentru aceasta a fost s�dit� de Dumnezeu 
atrac�ia aceasta, nu pentru altceva. Nici 
animalele nu-s altfel. Noi, oamenii, suntem mai 
jos sau mai sus decât animalele? 

- Dar societatea de ast�zi se spune c� se 
îndreapt� spre civiliza�ie; trebuie înl�turate 
tensiunile dintre oameni. 
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Adic� trebuie tolera�i �i homosexualii, �i 
desfrâna�ii... 

Sunt �i ei mul�i �i sunt accepta�i a�a. 
Trebuie, deci. s�-i accept�m to�i �i pe to�i? 

- A�a se spune, dar nu sunt mai mul�i 
decât oamenii normali. Sunt mul�i prin 
libertatea pe care Ie-o d�m noi. 

La un moment dat ai s� te treze�ti c� o s� 
se desfiin�eze �i familia, dup� cum s-a �i 
început... Nu se mai cunun�, tr�iesc  f�r�  
cununie  religioas�,  civil�.   Mergem   spre  o 
anarhie, spre animalizarea omului. 

- Cum se poate ie�i din aceast� cloac� a 
p�catului? 

Ce s� fac� fiecare în parte, ce s� fac� 
societatea? 

- Societatea trebuie s� preg�teasc� ni�te 
p�rin�i buni, ni�te familii care s�-�i educe copiii, 
s� le inspire legea moral� cre�tin�. Iar omul de 
ast�zi trebuie s� se întoarc� la societatea de 
acum 200 de ani - cum s� conceap� copiii, cum 
s�-i educe, cum s�-i instruiasc� în �coal� �i s�-�i 
formeze elemente tem�toare de Dumnezeu �i cu 
dragoste fa�� de om. 

Sunt trei institu�ii care men�in o na�iune în 
toat� integritatea ei: Biserica, familia �i �coala. 
În �coal� - profesorii s�-�i fac� datoria de a le 
da elevilor înv���turi s�n�toase, nu s�-i lase la 
voia proprie. Biserica - s� fie prezent� în via�a 

omului, s� fie frecventat�. Familia - s� 
constituie un nucleu închegat, un mediu s�n�tos 
pentru membrii ei; s� nu fie destr�mat� datorit� 
lipsurilor materiale. 

Dar, în primul rând noi, monahii, suntem 
cei mai vinova�i pentru starea dec�zut� a lumii. 
Noi suntem lucr�torii care, adormind, am l�sat 
vr�jam�ii s� fure s�mân�a din p�mântul ��rii. 
Am adormit, o dat� l�sând rug�ciunea, apoi prin 
neaten�ia �i nepurtarea de grij� fa�� de poporul 
lui Dumnezeu. Ba am f�cut cârd��ie �i cu 
ateismul, iar t�cerea noastr� s-a t�cut pricin� de 
mult� sminteal� �i c�dere a multor suflete. �i 
câte n-ar fi de zis aici... 

 
Protos. Iustin PÂRVU 


